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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Nr sprawy 66/SK/FA/2016 

 
I. ZAMAWIAJĄCY:  
1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.  

2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia- środków transportu Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w zakresie:  

„Kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego”  
W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą:  

 Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych,  

 Ubezpieczenie autocasco,  

 Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy oraz pasażerów, 

 Ubezpieczenia Assistance. 

 

Szczegółowe warunki ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku  

nr 2 do SIWZ.  

2. Wykonawca musi zapewnić osobę/osoby do prowadzenia kompleksowej obsługi 

Zamawiającego. Osoba/osoby, o których mowa wyżej muszą być dostępne od poniedziałku do 

piątku w godz. 8-15.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający jest obsługiwany przez Brokera Ubezpieczeniowego MENTOR S.A. Oddział 

Wrocław ul. Krzycka 15a/9, który uczestniczy w niniejszym postępowaniu i będzie pośredniczyć 

przy zawieraniu i realizacji umów ubezpieczeniowych i wystawianiu dokumentów 

ubezpieczeniowych, zwanego dalej „pośrednikiem ubezpieczeniowym”.  

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

7. Termin wykonania zamówienia: 25.10.2016r. – 24.10.2017r. 

 

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM:  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż prowadzi 

działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.) na podstawie zezwolenia ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 

zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń 

wymienionych w załączniku do ww. ustawy, co najmniej jednak w zakresie tożsamym z 

przedmiotem niniejszego zamówienia.  

 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na przestrzeni 

ostatnich 3 lat kalendarzowych, tj. 2013-2015, spełnia wymogi ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie tzw. „wskaźników bezpieczeństwa”:  

 wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi – co najmniej 100%,  

 wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami – co najmniej 100 %,  
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d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek 

zawartych w  § 10 Regulaminu.  

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  

z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.  

4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.  

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
a) jest niezgodna z Regulaminem,  

b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia,  

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  
nieuczciwej konkurencji,  

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie  
§ 21 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny,  

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,  

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 

6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy  

i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.  

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu:  

7.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, według wzoru Zamawiającego, stanowiący 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

7.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 

Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane 

przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ (wg 

wzoru Zamawiającego).  

7.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z 

oryginałem”. W przypadku, gdy przedstawiony odpis z rejestru nie odzwierciedla stanu 

faktycznego i może wprowadzić w błąd, co do poprawności złożenia oferty (uprawnienia do 

jej podpisywania) wymagane jest przedłożenie złożonego wniosku o wpis do odpowiedniego 

rejestru zawierającego dane o zmianie stanu np. reprezentacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentu 

składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

7.5. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez 

pełnomocnika.  

7.6. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.) we wszystkich grupach ryzyk 

objętych przedmiotem niniejszego postępowania.  

7.7. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie wysokości wskaźników potwierdzające spełnianie 

warunku opisanego w pkt. III, ppkt. 1 lit. c), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 

(wg wzoru Zamawiającego).  
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Uwaga:  
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale, bądź w formie kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

 

IV. PROCEDURA:  
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie §15 Regulaminu 

Udzielania Zamówień Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.  

w Bełchatowie, określającego zasady i tryb udzielania zamówień, do których nie mają 

zastosowania zgodnie z art.132 i 133 ust.1 przepisy Ustawy Pzp (Dz.U. z 2015, poz.2164 oraz z 

2016, poz.831). 

 

2. Kryteria oceny ofert :  

 

Cena łączna oferty – 100%  

 

V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:  
1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.wodkan-belchatow.pl.  

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100  

(Kancelaria Zamawiającego).  

3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 03.10.2016 r. 

godz. 10.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).  

4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 03.10.2016 r. godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, p. 110.  

5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

 

 

 

Bełchatów dn. 20.09.2016 r. 

 Zatwierdził: 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny mgr inż. Wiesława Kuc 

Prokurent mgr inż. Wojciech Wyczachowski 
 


